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APRESENTAÇÃO
Caro(a) cursista,

Bem-vindo à disciplina de Instrumentos de Gestão em Recursos Hídricos! 

Nesta disciplina, vamos compreender os conceitos básicos e os aspectos jurídicos 

e administrativos dos instrumentos de gestão de recursos hídricos. 

Os instrumentos de gestão de recursos hídricos são as ferramentas utilizadas para 

colocar em prática o modelo de gestão adotado em cada Estado da Federação 

no que diz respeito à questão das águas. Por isso, conhecer esses instrumentos 

propiciará a você, cursista, o embasamento técnico para a construção dos projetos 

municipais relativos a recursos hídricos, portanto, eles são de vital importância 

dentro do Curso de Especialização a distância em Elaboração e Gerenciamento de 

Projetos para a Gestão Municipal de Recursos Hídricos.

Na primeira aula, identificaremos o que significa cada instrumento de gestão e sua 

importância dentro da aplicação da Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei nº 

9.433/1997.

Na segunda aula, a temática estará voltada para compreender as diretrizes técnicas 

e operacionais de cada instrumento de gestão, bem como o reconhecimento da 

realidade da aplicação desses instrumentos nos diversos estados brasileiros.

APR E SE NTAÇÃO
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Caro(a) cursista, 

Nesta primeira aula, veremos a conceituação dos instrumentos de gestão para 

compreender a terminologia e o porquê da adoção dessas ferramentas na gestão 

dos recursos hídricos. Veremos também como está organizado o Sistema Nacional 

de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, que tem como finalidade a normatização 

das responsabilidades de cada ente do sistema. Vamos à aula!

Objetivos

•	 Compreender o conceito de instrumentos de gestão
•	 Conhecer o funcionamento do Sistema Nacional de Gerenciamento dos 

Recursos Hídricos

Conceituação dos  
instrumentos de gestão

1
AULA

Fonte: w
w

w
.corbisim

ages.com
/
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TÓPICO 1
Instrumentos de gestão – O que 
são e para que servem?

OBJETIVOs
•	 Compreender o que é instrumento 

de gestão e o porquê da sua 
aplicação

•	 Compreender a Política Nacional de 
Recursos Hídricos

Os Instrumentos de Gestão são ferramentas utilizadas para organizar 

e regulamentar o sistema de gestão de recursos hídricos. Neste 

tópico, estudaremos cada um dos instrumentos. Para tanto, de 

início, veremos a competência para legislar sobre as águas nas três esferas 

de poder (União, Estados e Municípios). Compreenderemos também os 

fundamentos, os objetivos e as diretrizes da Política Nacional de Recursos 

Hídricos.

Iniciamos com a competência legislativa das águas da União, dos Estados, 

dos Municípios e do Distrito Federal que está fixada na Constituição Brasileira 

de 1988 (Arts. 22, 24, 25, 26, 30 e 32), conforme pode ser visto a seguir. 

Constituição Federal Brasileira de 1988 – Artigos 22, 

24, 25, 26, 30, 32 e a questão de cada ente no que diz 

respeito à água e ao meio ambiente:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

IV - águas, energia, informática, telecomunicações e 

radiodifusão.

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito 

Federal legislar concorrentemente sobre:

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, 

defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio 
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ambiente e controle da poluição;

VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, 

turístico e paisagístico;

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao 

consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, 

histórico, turístico e paisagístico.

§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência 

da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

§ 2º - A competência da União para legislar sobre normas 

gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.

§ 3º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados 

exercerão a competência legislativa plena, para atender a 

suas peculiaridades.

§ 4º - A superveniência de lei federal sobre normas gerais 

suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas 

Constituições e leis que adotarem, observados os 

princípios desta Constituição.

§ 1º - São reservadas aos Estados as competências que 

não lhes sejam vedadas por esta Constituição.

Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados:

I - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, 

emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na 

forma da lei, as decorrentes de obras da União;

II - as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem 

no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, 

Municípios ou terceiros;

III - as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União.

Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que 

couber;

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento 

territorial, mediante planejamento e controle do uso, do 

parcelamento e da ocupação do solo urbano.
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Art. 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão em 

Municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada em dois 

turnos com interstício mínimo de dez dias, e aprovada 

por dois terços da Câmara Legislativa, que a promulgará, 

atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição.

A União legisla privativamente sobre águas, podendo lei complementar 

autorizar os Estados a fazê-lo sobre questões específicas da matéria. 

Os Estados, embora tenham recebido vasto domínio hídrico, somente 

dispõem de competência para editar normas administrativas, isto é, legislação 

pertinente, sobre as águas do seu domínio. Por isso, não há impedimento 

para que os Estados e o Distrito Federal legislem sobre a gestão de águas 

do seu domínio, pois, do contrário, ficariam abandonadas. Pode-se até dizer 

que eles têm o poder e dever de fazê-lo. 

Conforme Pompeu (2010), um dos fundamentos 

para os Estados legislarem sobre a gestão de suas 

águas é o exercício do poder de polícia administrativa 

sobre seus bens, ou seja, a autotutela desses bens.

Os Municípios, por sua vez, são regidos por 

lei orgânica própria, atendidos os princípios 

estabelecidos na Constituição Federal e na do 

respectivo Estado. As municipalidades legislam 

sobre assuntos de interesse local e suplementam a 

legislação federal e estadual.

No que diz respeito à competência comum entre 

os poderes, pode-se dizer que todos devem praticar ações no sentido de 

proteger o meio ambiente, combater a poluição em qualquer de suas formas, 

registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de exploração de recursos 

hídricos e minerais em seus territórios.

No Direito brasileiro, entende-

se autotutela como o poder da 

administração de corrigir os seus 

atos, revogando os irregulares ou 

inoportunos e anulando os ilegais, 

respeitados os direitos adquiridos 

e indenizados os prejudicados se 

for o caso.

VOCÊ SABIA?
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A Política Nacional de Recursos Hídricos, 

segundo o seu conteúdo, aborda a água na 

condição de bem econômico, de recurso hídrico, 

portanto, não se trata de uma lei das águas, mas 

de lei sobre gestão das águas como recurso 

hídrico, assim como da respectiva organização 

administrativa federal. No entanto, vale ressaltar 

que o que se deve conservar e preservar para 

as atuais e futuras gerações é a água como um 

todo, e não apenas na condição de recurso.

O ponto de partida para a consolidação da 

Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 

9.433/1997) foi em julho de 1990, quando o 

Governo Federal instituiu um Grupo de Trabalho, 

sob a Coordenação da Secretaria de Assuntos 

Estratégicos da Presidência da República, para 

estudar o gerenciamento e a administração dos 

recursos hídricos, em nível nacional, no que se 

referia ao uso, à conservação, à proteção e ao 

controle da água, e propor medidas visando o 

estabelecimento da Política Nacional de Recursos 

Hídricos e a instituição do respectivo Sistema 

de Gerenciamento. Do Grupo, participaram 

representantes dos Ministérios da Marinha, das 

Relações Exteriores, da Saúde, da Economia, 

da Fazenda e Planejamento, da Agricultura e 

É preciso ainda fazer uma clara distinção entre o vocábulo água e o da expressão recursos 

hídricos. Água é o elemento natural, descomprometido com qualquer uso ou utilização. Já 

no caso do Recurso Hídrico é a água como bem econômico, utilitário, passível de uso com 

tal fim.

ATENÇÃO

Acesse a Lei nº 9.433/1997, 

que trata da Política Nacional de 

Recursos Hídricos, no link: http://

www.planalto.gov.br/ccivil_03/

leis/L9433.htm. Ela vai lhe servir 

de subsídio para a elaboração dos 

projetos de gestão municipal dos 

recursos hídricos.

SAIBA MAIS!

Você sabia que há uma diferença 

entre o conceito de preservar e 

conservar? Conservar significa 

proteger os recursos naturais com 

utilização racional, garantindo a 

sustentabilidade desses recursos 

para as futuras gerações. 

Preservar significa proteção 

integral dos recursos naturais, 

ou seja, intocável, para evitar 

perda de biodiversidade (espécie, 

ecossistema ou bioma).

VOCÊ SABIA?
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Reforma Agrária, do Meio Ambiente, do Desenvolvimento Regional e de 

Assuntos Estratégicos. O estudo produzido pelo Grupo foi encaminhado ao 

Congresso que se converteu no Projeto de Lei nº 2.249/1991, que passou 

por várias versões até ser aprovado em 1997.

A aprovação dessa lei foi um marco na organização e normatização dos 

recursos hídricos e, para compreender a linha de pensamento dessa lei, é 

importante conhecermos os objetivos e lembrarmos os fundamentos e as 

diretrizes que nortearam a construção da Política Nacional de Recursos 

Hídricos, como veremos a seguir, para depois compreendermos a escolha 

de cada instrumento de gestão, conforme é dito na Lei nº 9.433/1997.

Fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos

I - a água é um bem de domínio público;

II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor 

econômico;

III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos 

hídricos é o consumo humano e a dessedentação de 

animais;

 IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar 

o uso múltiplo das águas;

V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos 

e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos;

 VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada 

e contar com a participação do Poder Público, dos usuários 

e das comunidades.

Objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos

I - assegurar à atual e às futuras gerações a necessária 

disponibilidade de água, em padrões de qualidade 

adequados aos respectivos usos;

II - a utilização racional e integrada dos recursos 

hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao 
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desenvolvimento sustentável;

III - a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos 

críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado 

dos recursos naturais.

Fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos

I - a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem 

dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade;

II - a adequação da gestão de recursos hídricos às 

diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, 

sociais e culturais das diversas regiões do País;

III - a integração da gestão de recursos hídricos com a 

gestão ambiental;

 IV - a articulação do planejamento de recursos hídricos com 

o dos setores usuários e com os planejamentos regional, 

estadual e nacional;

V - a articulação da gestão de recursos hídricos com a do 

uso do solo;

VI - a integração da gestão das bacias hidrográficas com a 

dos sistemas estuarinos e zonas costeiras.

Então, após conhecermos os objetivos e lembrarmos os fundamentos e as 

diretrizes da Política Nacional de Recursos Hídricos, percebemos que a linha 

de pensamento escolhida por aqueles que elaboraram tal política era uma 

linha que primava pela democracia, pela gestão compartilhada das águas, 

pela articulação institucional e pelo reconhecimento da necessidade de uma 

integração entre a gestão de recursos hídricos e a gestão ambiental. 

Diante dessa linha de pensamento, foram escolhidos os instrumentos de 

gestão, que são ferramentas utilizadas para organizar e normatizar o sistema 

de gestão de recursos hídricos, em outras palavras, as ferramentas utilizadas 

para colocar em prática a operacionalização da Política Nacional de Recursos 

Hídricos.
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Os instrumentos de gestão escolhidos para direcionar essa lei foram: I - os 

Planos de Recursos Hídricos; II - o enquadramento dos corpos de água em 

classes, segundo os usos preponderantes da água; III - a outorga dos direitos 

de uso de recursos hídricos; IV - a cobrança pelo uso de recursos hídricos; V 

- o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos. Veremos a seguir cada 

um desses instrumentos.

I. OS PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS

São planos diretores que visam fundamentar e orientar a implementação 

da Política Nacional de Recursos Hídricos e o gerenciamento dos recursos 

hídricos. São planos de longo prazo, com horizonte de planejamento 

compatível com o período de implantação de seus programas e projetos. Os 

Planos de Recursos Hídricos deverão ser elaborados por bacia hidrográfica, 

por Estado e para o país.

Vale salientar que uma bacia hidrográfica 

nem sempre respeita os limites municipais, 

estaduais ou nacionais, pois o que define uma 

bacia hidrográfica é o conjunto de terras que 

fazem a drenagem da água das precipitações 

para cursos de água e rios menores que 

deságuam em rios  maiores (afluentes). Essa 

área é delimitada por um divisor de águas que 

separa as bacias e são os desníveis do terreno 

que orientam os cursos da água, portanto, 

eles podem ultrapassar os limites territoriais.

Os Planos devem ter o seguinte conteúdo mínimo:

•	 Diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos;
•	 Análise de alternativas de crescimento demográfico, de evolução 

de atividades produtivas e de modificações dos padrões de 
ocupação do solo;

•	 Balanço entre disponibilidades e demandas futuras dos recursos 
hídricos, em quantidade e qualidade, com identificação de 
conflitos potenciais;

Figura 1 – Exemplo de uma bacia hidrográfica

Fonte: DEaD/IFCE
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•	 Metas de racionalização de uso, aumento da quantidade e 
melhoria da qualidade dos recursos hídricos disponíveis;

•	 Medidas a serem tomadas, programas a serem desenvolvidos 
e projetos a serem implantados, para o atendimento das metas 
previstas;

•	 Prioridades para outorga de direitos de uso de recursos hídricos;
•	 Diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso dos recursos 

hídricos;
•	 Propostas para a criação de áreas sujeitas à restrição de uso, 

com vistas à proteção dos recursos hídricos.

II. O ENQUADRAMENTO DOS CORPOS HÍDRICOS

De acordo com a Resolução CONAMA nº 357/2005, o enquadramento dos 

corpos hídricos é o estabelecimento da meta ou objetivo de qualidade da água 

(Classe) a ser, obrigatoriamente, alcançado ou mantido em um segmento de 

corpo de água, de acordo com os usos preponderantes pretendidos ao longo 

do tempo.

As classes de corpos de água são estabelecidas pela legislação ambiental 

e seguidas por todo o Sistema de Gerenciamento Nacional de Recursos 

Hídricos. Os objetivos dessa classificação são:

•	 Assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais 
exigentes a que forem destinadas.

•	 Diminuir os custos de combate à poluição das águas, mediante 
ações preventivas permanentes.

Segundo o Portal Nacional da Qualidade das Águas, entre as 27 unidades da 

federação, 17 tratam do enquadramento como um instrumento da Política 

Você pode verificar alguns exemplos de Plano de Recursos Hídricos no âmbito Nacional, 

Estadual e por bacia nos seguintes sites:

http://www.mma.gov.br/agua/recursos-hidricos/plano-nacional-de-recursos-hidricos  

http://portal.cogerh.com.br/planos-de-bacias/  

http://www.aguasparana.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=105

http://www.riodoce.cbh.gov.br/prhbsf/principal.htm

SAIBA MAIS!
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Estadual de Recursos Hídricos, sendo que em 14 delas é estabelecido que o 

enquadramento fará parte do Plano de Recursos Hídricos.

 As principais regulamentações para o enquadramento dos corpos de água 

são resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) e do 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH):

•	Resolução CONAMA nº 357/2005  – Dispõe sobre a 
classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais 
para o seu enquadramento, bem como estabelece as 
condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá 
outras providências. Alterada pelas Resoluções nº 370, de 
2006, nº 397, de 2008, nº 410, de 2009, e nº 430, de 2011. 
Complementada pela Resolução nº 393, de 2009.
•	Resolução CNRH nº 91/2008 – procedimentos gerais 
para enquadramento de corpos d´água superficiais e 
subterrâneos (BRASIL, 2014).
•	Resolução CONAMA nº 396/2008 – enquadramento de 
águas subterrâneas (BRASIL, 2008).

III. A OUTORGA DE DIREITO DE RECURSOS HÍDRICOS

Segundo o Dicionário do Aurélio (2015), o vocábulo outorga significa 

“concessão”, “aprovação”, ou seja, o ato ou efeito de outorgar.  

Toda outorga é condicionada às prioridades de uso estabelecidas no Plano 

Nacional de Recursos Hídricos e deve respeitar a classe em que o corpo de 

água estiver enquadrado, respeitar a manutenção de condições adequadas 

ao transporte aquaviário e preservar o uso múltiplo daquele recurso. 

O objetivo da outorga é assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos 

usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água. Vejamos, a 

seguir, os usos do recurso hídrico, que dependem ou não de outorga. 
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Usos que estão sujeitos à outorga

 

Usos que não dependem de outorga
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IV. COBRANÇA DOS RECURSOS HÍDRICOS

A cobrança pelo uso da água tem como objetivo reconhecer que ela é um 

bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu real valor. A cobrança 

também é um instrumento educativo que incentiva a racionalização do seu 

uso, pois tudo que é cobrado é também valorizado. E, por fim, a cobrança 

também tem como objetivo obter recursos financeiros para o financiamento 

dos programas e intervenções contemplados nos planos de recursos hídricos.

Vale ressaltar que a cobrança pelo uso da água cabe apenas à União e aos 

Estados, no caso dos municípios não cabe a cobrança pelo uso da água.

Os usuários que são cobrados são aqueles sujeitos à outorga, nos termos 

do Art. 12 da Política Nacional de Recursos Hídricos, vistos anteriormente.

V. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DOS RECURSOS HÍDRICOS

O Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos é um sistema de coleta, 

tratamento, armazenamento e recuperação de informações sobre recursos 

hídricos e fatores intervenientes em sua gestão.

Os dados gerados pelos órgãos integrantes do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos serão incorporados ao Sistema 

Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. A ideia é ter um banco 

de informações que possibilite aos órgãos gestores elaborar suas políticas, 

planos de recursos hídricos e estratégias de ação para sua gestão. Além 

disso, o objetivo também é reunir informações sobre a situação qualitativa 

e quantitativa dos recursos hídricos no Brasil, bem como atualizar 

permanentemente as informações sobre sua disponibilidade e demanda em 

todo o território nacional.

São princípios básicos para o funcionamento do Sistema de Informações 

sobre Recursos Hídricos:

I. descentralização da obtenção e produção de dados e informações;
II. coordenação unificada do sistema;
III. acesso aos dados e informações garantido à toda a sociedade.
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No caso dos municípios, é interessante que tenham uma base de dados 

sobre a situação dos recursos hídricos dos seus municípios, tanto qualitativo 

como também quantitativo. Para isso, é necessário que o Estado compartilhe 

suas informações com o município, bem como o município também ajude 

o Estado a alimentar as informações do Sistema de Gestão de Recursos 

Hídricos.

Nesse primeiro tópico, tivemos uma visão geral da organização da Política 

Nacional de Recursos Hídricos e a conceituação de cada Instrumento de 

Gestão. No próximo tópico, traremos à discussão a organização do Sistema 

Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos (SINGREH).
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TÓPICO 2
Sistema Nacional de  
Gerenciamento dos Recursos  
Hídricos

OBJETIVO
•	 Compreender a estrutura e o 

funcionamento do Sistema Nacional 
de Gerenciamento dos Recursos 
Hídricos 

A Política Nacional de Recursos Hídricos criou o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH), que tem como 

papel principal organizar o funcionamento dos recursos hídricos e 

normatizar as responsabilidades de cada ente do sistema. 

Em outras palavras, pode-se dizer que o SINGREH é a materialização da 

Política Nacional de Recursos Hídricos através dos instrumentos de gestão, 

pois é através dela que os Poderes Executivos Estaduais e do Distrito 

Federal, na sua esfera de competência, podem outorgar os direitos de uso 

de recursos hídricos e regulamentar e fiscalizar os seus usos. Por outro lado, 

o gestor também precisa realizar o controle técnico das obras de oferta 

hídrica, implantar e gerir o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos 

e promover a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão 

ambiental.

Sem dúvida, para fazer isso acontecer, há um grande desafio, principalmente 

no sentido de promover a integração das políticas locais de saneamento 

básico, de uso, ocupação e conservação do solo e de meio ambiente com 

as políticas de recursos hídricos no âmbito federal e estadual.

Veremos, a seguir, os objetivos desse sistema.
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OBJETIVOS DO SISTEMA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS

I - coordenar a gestão integrada das águas;

II - arbitrar administrativamente os conflitos relacionados 

com os recursos hídricos;

III - implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos;

IV - planejar, regular e controlar o uso, a preservação e a 

recuperação dos recursos hídricos;

V - promover a cobrança pelo uso de recursos hídricos.

O SINGREH é composto da seguinte forma:

a. Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH); 
b. Agência Nacional de Águas (ANA); 
c. Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados (CONERH) e do 

Distrito Federal; 
d. Comitês de Bacia Hidrográfica (CBHs); 
e. Órgãos dos poderes públicos federal, estaduais, do Distrito 

Federal e municipais cujas competências se relacionem com a 
gestão de recursos hídricos; 

f. Agências de Águas Estaduais

O Ministério de Meio Ambiente (MMA), a Secretaria de Recursos Hídricos 

e Ambiente Urbano (SRHU) e as Secretaria dos Estados, representando a 

Administração Direta, e o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), 

o Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH) e os Comitês de Bacias 

Hidrográficas, representando os organismos colegiados, são os entes 

formuladores da Política de Recursos Hídricos. 

Para implementar os instrumentos de gestão, temos os entes com poder 

outorgante que são a Agência Nacional de Águas (ANA) no âmbito federal, 

as Agências de Bacia no âmbito estadual ou outra delegação de entidades 

estaduais, como, por exemplo, a Companhia de Gestão dos Recursos 

Hídricos (COGERH) no Ceará e o Instituto de Gestão das Águas (IGARN) no 

Rio Grande do Norte.
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Para fazer valer o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 

foi criada a Secretaria de Recursos Hídricos no âmbito do Ministério do Meio 

Ambiente em 1995. É ela que coordena o SINGREH, do qual o Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos – CNRH é integrante, sendo sua instância 

deliberativa máxima. Vejamos, a seguir, os participantes e as atribuições do 

CNRH.

Quem participa do Conselho Nacional de Recursos Hídricos?

I - Representantes dos Ministérios e Secretarias da Presidência da República 

com atuação no gerenciamento ou no uso de recursos hídricos;

II - Representantes indicados pelos Conselhos Estaduais de Recursos 

Hídricos;

III - Representantes dos usuários dos recursos hídricos;

IV - Representantes das organizações civis de recursos hídricos.

Quais as atribuições do Conselho Nacional de Recursos Hídricos?

Temos como atribuições do CNRH:

a) Promover a articulação do planejamento de recursos hídricos com os 

planejamentos nacional, regional, estaduais e dos setores usuários;

b) Arbitrar, em última instância administrativa, os conflitos existentes entre 

Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos;

c) Deliberar sobre os projetos de aproveitamento de recursos hídricos cujas 

repercussões extrapolem o âmbito dos Estados em que serão implantados;

d) Deliberar sobre as questões que lhe tenham sido encaminhadas pelos 

Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos ou pelos Comitês de Bacia 

Hidrográfica;

e) Analisar propostas de alteração da legislação pertinente a recursos hídricos 

e à Política Nacional de Recursos Hídricos;

f) Estabelecer diretrizes complementares para implementação da Política 

Nacional de Recursos Hídricos, aplicação de seus instrumentos e atuação 

do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos;

g) Aprovar propostas de instituição dos Comitês de Bacia Hidrográfica (quando 

for bacia de rio federal) e estabelecer critérios gerais para a elaboração de 

seus regimentos;
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h) Acompanhar a execução e aprovar o Plano Nacional de Recursos Hídricos 

e determinar as providências necessárias ao cumprimento de suas metas;

i) Estabelecer critérios gerais para a outorga de direitos de uso de recursos 

hídricos e para a cobrança por seu uso;

j) Zelar pela implementação da Política Nacional de Segurança de Barragens 

(PNSB);

k) Estabelecer diretrizes para implementação da PNSB, aplicação de seus 

instrumentos e atuação do Sistema Nacional de Informações sobre Segurança 

de Barragens;

l) Apreciar o Relatório de Segurança de Barragens, fazendo, se necessário, 

recomendações para melhoria da segurança das obras, bem como encaminhá-

lo ao Congresso Nacional. Essa atribuição foi incluída recentemente através 

da Lei nº 12.334 de 2010, que trata da Política Nacional de Segurança de 

Barragens.

A gestão do Conselho Nacional de Recursos Hídricos é comandada da 

seguinte forma:
•	 Presidente: Ministro titular do Ministério do Meio Ambiente.
•	 Secretário-executivo: titular do órgão integrante da estrutura 

do Ministério do Meio Ambiente, responsável pela gestão dos 
recursos hídricos.

Percebeu que o Conselho Nacional de Recursos Hídricos tem uma missão 

muito importante para regulamentar e acompanhar toda a materialização 

do Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos procurando 

a eficiência do sistema em todas as suas instâncias? Essa compreensão é 

muito importante para que você, cursista, visualize o campo de atuação da 

instância máxima, no país, de deliberação sobre recursos hídricos.

Chegamos ao final de nossa primeira aula sobre os instrumentos de gestão 

em recursos hídricos. Compreendemos o que são os instrumentos de gestão 

e conhecemos um pouco sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos 

e sobre o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Na 

aula próxima aula, analisaremos as diretrizes técnicas e operacionais dos 

Instrumentos de Gestão e sua aplicabilidade nos Estados Brasileiros.
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Funcionamento e aplicabilidade dos instrumentos de 

gestão nos estados brasileiros

2
AULA

Caro(a) cursista, 

Na aula 1, vimos a conceituação dos instrumentos de gestão, que são as ferramentas 

utilizadas para colocar em prática a Política Nacional de Recursos Hídricos. Vimos 

também a estrutura e como funciona o Sistema Nacional de Gerenciamento dos 

Recursos Hídricos (SINGREH). Nesta aula, aprofundaremos nosso estudo sobre 

os instrumentos. Entenderemos como funcionam na prática, quais os mecanismos 

utilizados para que tenham operacionalidade e, por fim, identificaremos como está 

a aplicabilidade deles nos estados brasileiros.  

Objetivos

•	 Identificar a operacionalidade dos instrumentos de gestão
•	 Conhecer a aplicabilidade dos instrumentos de gestão na realidade brasileira 
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TÓPICO 1 Plano de Recursos 
Hídricos
OBJETIVO
•	 Conhecer as diretrizes técnicas e 

operacionais que norteiam o uso 
e a aplicabilidade do Plano de 
Recursos Hídricos

Conforme vimos na aula 1, o Plano de Recursos Hídricos serve para 

orientar a gestão dos recursos hídricos. Seu papel é estabelecer 

as diretrizes para aplicação dos instrumentos previstos na Lei nº 

9.433/1997. A partir do Plano de Recursos Hídricos, os outros instrumentos 

de gestão se consolidam.

Figura 2 – Instrumentos de Gestão

Fonte: DEaD/IFCE
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Para a elaboração do Plano de Recursos Hídricos, parte-se do princípio de 

que planejar é reunir as condições essenciais para construir o futuro desejado 

e estabelecer os meios para alcançá-lo. Nesse sentido, o planejamento deve 

permitir a antecipação do que é provável ou improvável acontecer, fornecendo 

as ferramentas básicas para o melhor gerenciamento dos recursos hídricos.

Um Plano de Recursos Hídricos constitui-se na sistemática permanente de 

planejamento, avaliação e controle do uso múltiplo integrado dos recursos 

hídricos. Os planos envolvem três níveis de planejamento, conforme mostrado 

na tabela 1.

Tabela 1 – Tipos de Planos de Recursos Hídricos

Plano Conteúdo Aprovação

Nacional
Metas, diretrizes e pro-

gramas gerais
Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos (CNRH)

Estadual
Plano Estratégico do 

Sistema Estadual
Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos

Bacia (federal ou estadual)
Agenda de recursos da 

bacia
Comitês de Bacias

Fonte: http://conjuntura.ana.gov.br

No nível macro, o Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), aprovado 

pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) em 2006, serve como 

um documento-guia que tem como objetivo orientar as decisões do governo 

e das instituições que compõem o Sistema Nacional de Gerenciamento dos 

Recursos Hídricos (SINGREH).  Ele compreende um cenário previsto de 2005 

até 2020. Entre as diversas macrodiretrizes desse plano, organizadas em 

cinco conjuntos, valem ser ressaltadas algumas delas:

•	 Promover a gestão conjunta, com outros países, de rios 
transfronteiriços, fronteiriços e de aquíferos estratégicos;

•	 Aperfeiçoar a gestão integrada dos recursos hídricos através da 
interlocução entre as entidades colegiadas do Sistema Nacional 
de Recursos Hídricos;

•	 Fortalecer a dimensão sustentável do desenvolvimento a partir da 
gestão da água ou de sua valorização como elemento estruturante 
das políticas setoriais;

•	 Promover avaliações sistemáticas dos resultados de 
implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos.
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Na construção do PNRH, o Ministério do Meio Ambiente, através da Secretaria 

de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano, fez o levantamento da situação dos 

recursos hídricos em todo o território brasileiro através de audiências públicas 

e relatórios técnicos em cada região hidrográfica brasileira, incorporando as 

peculiaridades regionais do país e, também, as contribuições da sociedade 

que identificaram conflitos de uso, medidas e propostas para melhorar a 

gestão dos nossos recursos hídricos.

O PNRH contém as seguintes temáticas:

•	 Volume 1 - Síntese Executiva – Panorama e estado dos 
Recursos Hídricos no Brasil - Esse volume tem as informações 
e resultados dos outros volumes de maneira resumida e em 
linguagem acessível aos leitores que são leigos. Além disso, faz 
um resumo do quadro atual do sistema de gerenciamento nas 
regiões hidrográficas.

•	 Volume 2 – Águas para o Futuro – uma visão para 2020 – Esse 
volume traz os cenários e identificação de conflitos, projetando o 
quadro futuro de disponibilidades e de demandas hídricas.

•	 Volume 3 -  Diretrizes – Contém as metas do planejamento em 
âmbito nacional e as diretrizes para o SINGREH.

•	 Volume 4 – Programas Nacionais e Metas – Apresenta elenco 
de propostas, medidas e programas emergenciais no âmbito 
nacional.

Os Planos Estaduais de Recursos Hídricos são fundamentais para 

visualizar a realidade dos estados à medida que demonstram a situação em 

que se encontram os recursos hídricos, a visão de futuro, as metas e as 

estratégias para melhorar a gestão dos recursos hídricos.

Dos dados oficiais, a Agência Nacional de Águas (ANA), através do documento 

“Conjuntura de Recursos Hídricos do Brasil”, elaborado anualmente pela 

ANA, alimentado por informações dos estados brasileiros, tem informações 

valiosas sobre a qualidade da água, quantidade de água, balanço hídrico, 

secas/cheias e gestão dos recursos hídricos. A situação atual dos Planos 

Estaduais de Recursos Hídricos no Brasil está descrita na tabela 2. 
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Tabela 2 - Situação dos Planos Estaduais de Recursos Hídricos no Brasil

UF Situação do Plano
Ano de 

Conclusão
Alcance/ 

anos

AC
Elaborado e implementação de algumas 

ações do plano
2011 2031

AL Elaborado 2010 2030

AM Em processo licitatório para contratação
2015/2016 
(previsão)

AP Não possui

BA Elaborado 2005 2025

CE Elaborado/Revisado
2006(re-
visado)

2020

DF Elaborado/Revisado 2006/2012 2012/2040

ES TR em aprovação no CERH
2016(pre-

visão)
2036

GO Em elaboração
Dez/2014 
(previsão)

MA Em processo licitatório para contratação
2015(pre-

visão)

MG Elaborado 2010 2030

MS Elaborado 2009 2025

MT Elaborado 2009 2027

PA
Em processo de contratação de em-

presa
2017(pre-

visão)

PB Elaborado 2006 2023

PE
Elaborado/ Termo de Referência para 

atualização
1998/2014 2010/2035

PI Elaborado 2010 2030

PR Elaborado 2010 2014

RJ Elaborado 2014 2030

RN Elaborado 1999 2029

RO Em processo licitatório para contratação

RR Elaborado 2006 2012

RS Em elaboração

SC Não possui

SE Elaborado 2010 2025

SP Elaborado 2012 2015

TO Elaborado 2007 2025

Fonte: http://conjuntura.ana.gov.br

A tabela 2 mostra que, dos 27 estados brasileiros, apenas 2 deles (Santa 

Catarina e Amapá) ainda não possuem Plano Estadual de Recursos Hídricos 

elaborado ou em fase de construção. Vale ressaltar, então, que 92% dos 

estados brasileiros já avançaram nesse importante instrumento de gestão.
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Para conhecer na íntegra a 

Resolução nº 357/2005 do 

CONAMA, acesse: <http://www.

mma.gov.br/port/conama/res/

res05/res35705.html>.

SAIBA MAIS

TÓPICO 2
Enquadramento dos corpos 
hídricos

OBJETIVO
•	 Conhecer as diretrizes técnicas e 

operacionais que norteiam o uso e 
aplicabilidade do enquadramento 
dos corpos hídricos 

O enquadramento dos corpos hídricos é um instrumento fundamental 

no gerenciamento de recursos hídricos e no planejamento 

ambiental. No Brasil, esse instrumento deve seguir as normas 

estabelecidas pelo Conselho Nacional de Meio 

Ambiente (CONAMA) através da Resolução nº 357 

de 17 de março de 2005.

O CONAMA classifica as águas do território 

nacional quanto à qualidade, segundo seus usos 

preponderantes, em treze classes, considerando 

a classificação das águas em doces, salobras e 

salinas. Vejamos a seguir a que se destina cada 

uma das classes.

As águas doces (que são águas com salinidade igual ou inferior a 0,5%) 

foram divididas em cinco classes, a saber.
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Águas doces

CLASSE ESPECIAL - águas destinadas:

a) ao abastecimento doméstico sem prévia ou com simples desin-
fecção;

b) à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas.

CLASSE 1 - águas destinadas:

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento sim-
plificado;

b) à proteção das comunidades aquáticas;

c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático 
e mergulho, conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000;

d) à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas 
que se desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem 
remoção de película; 

e) à proteção das comunidades aquáticas em terras indígenas.

CLASSE 2 - águas destinadas:

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento con-
vencional;

b) à proteção das comunidades aquáticas;

c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático 
e mergulho, conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000;

d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, 
campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter 
contato direto; e

e) à aquicultura e à atividade de pesca.

CLASSE 3 - águas destinadas:

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento con-
vencional ou avançado;

b) à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras;

c) à dessedentação de animais.

CLASSE 4 - águas destinadas:

a) à navegação;

b) à harmonia paisagística;

c) aos usos menos exigentes.

As águas salobras (águas com salinidade superior a 0,5% e inferior a 30%) 

foram divididas em quatro classes, a seguir.
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Águas salobras

CLASSE ESPECIAL - águas destinadas:

a) à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conserva-
ção de proteção integral; e,

b) à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas.

CLASSE 1 - águas que podem ser destinadas:

a) à recreação de contato primário, conforme Resolução CONAMA nº 
274, de 2000;

b) à proteção das comunidades aquáticas;

c) à aquicultura e à atividade de pesca;

d) ao abastecimento para consumo humano após tratamento con-
vencional ou avançado; 

e) à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas 
que se desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem 
remoção de película, e à irrigação de parques, jardins, campos de 
esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto.

CLASSE 2 - águas que podem ser destinadas:

a) à pesca amadora; 

b) à recreação de contato secundário.

CLASSE 3 - águas que podem ser destinadas:

a) à navegação; e

b) à harmonia paisagística.

As águas salinas (que são águas com salinidade igual ou superior a 30%) 

foram divididas em quatro classes:

Águas salinas

CLASSE ESPECIAL - águas destinadas:

a) à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conserva-
ção de proteção integral; e

b) à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas.

CLASSE 1 - águas que podem ser destinadas:

a) à recreação de contato primário, conforme Resolução CONAMA nº 
274, de 2000;

b) à proteção das comunidades aquáticas; e

c) à aquicultura e à atividade de pesca.

CLASSE 2 - águas que podem ser destinadas:

a) à pesca amadora; e

b) à recreação de contato secundário.

CLASSE 3 - águas que podem ser destinadas:

a) à navegação; e

b) à harmonia paisagística.

A Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, considerou que o enquadramento  

dos corpos d’água deve estar baseado não necessariamente no seu estado 
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atual, mas nos níveis de qualidade que devem possuir para atender às 

necessidades da comunidade, ou seja, o foco do enquadramento não é dar 

o cenário atual da questão da qualidade da água, mas sim o planejamento 

do nível de qualidade que pretendemos ter, por isso ele é um instrumento de 

planejamento com metas definidas em que se quer chegar.O enquadramento 

das águas federais cabe à União e o das estaduais aos Estados. Em âmbito 

federal, o enquadramento deve ser feito pelo Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos (CNRH), ouvidas, é claro, as entidades públicas ou privadas 

interessadas. No caso das estaduais, da mesma forma, em esfera estadual o 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos e as entidades públicas e privadas.

O enquadramento deve estabelecer objetivos de qualidade a serem 

alcançados por metas progressivas, intermediárias e finais. Pode haver 

classes diferenciadas por trecho ou porção do mesmo corpo de água, que 

correspondam a exigências a serem alcançadas ou mantidas, de acordo com 

condições e padrões de qualidade a elas associados. Devem ser consideradas 

as especificidades dos corpos hídricos, destacando-se os ambientes lênticos 

(ambiente aquático com massa de água parada como, por exemplo, os lagos 

ou as lagoas) e, para os trechos com reservatórios artificiais, a sazonalidade 

de vazão e o regime intermitente.

Em 2000, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) baixou a 

Resolução nº 12, de 19 de julho de 2000, que define alguns conceitos sobre 

enquadramento e normatiza alguns procedimentos. Essa Resolução classifica 

o enquadramento em duas alternativas:

O enquadramento é referência para os demais instrumentos de gestão (outorga, 

cobrança e plano de bacia), bem como instrumento de gestão ambiental (licenciamento 

e monitoramento), sendo, portanto, essencial à interligação entre o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) com o Sistema Nacional de Meio Ambiente 

(SISNAMA).

ATENÇÃO!
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•	 Alternativa de Enquadramento de Referência: aquela que visa 
atender, de forma satisfatória, aos usos atuais dos recursos 
hídricos na bacia hidrográfica.

•	 Alternativa de Enquadramento Prospectiva: aquela que visa 
atender, de forma satisfatória, uma determinada alternativa de 
usos futuros para os corpos hídricos da bacia hidrográfica. 

Importante também ressaltar dessa resolução é que é papel das Agências de 

Bacias, no âmbito de sua área de atuação, propor aos respectivos Comitês 

de Bacias Hidrográficas o enquadramento de corpos de água em classes 

segundo os usos preponderantes, com base na legislação de recursos 

hídricos e ambiental pertinentes. Assim, as Agências de Bacia, dentro do 

seu papel de Secretaria Executiva dos Comitês, apresenta as alternativas 

de enquadramento através de audiências públicas, mostrando os benefícios 

socioeconômicos e ambientais, os custos e os prazos necessários para o 

seu enquadramento. 

Após aprovação pelo Comitê de Bacia Hidrográfica da proposta de 

enquadramento, o passo seguinte é apresenta-la ao Conselho Nacional 

de Recursos Hídricos ou ao respectivo Conselho Estadual ou Distrital de 

Recursos Hídricos, de acordo com a esfera de competência, para análise e 

aprovação. 

Aos órgãos gestores de recursos hídricos e aos órgãos de controle ambiental 

competentes cabe monitorar, controlar e fiscalizar os corpos de água para 

avaliar se as metas do enquadramento estão sendo cumpridas.

A cada dois anos, os órgãos gestores de recursos hídricos e os órgãos de 

controle ambiental competentes encaminharão relatório ao respectivo Comitê 

de Bacia Hidrográfica e ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos ou ao 

respectivo Conselho Estadual ou Distrital de Recursos Hídricos, identificando 

os corpos de água que não atingiram as metas estabelecidas e as respectivas 

causas pelas quais não foram alcançadas. 

O Portal de Qualidade de Água da ANA (2015) diz que, entre as 27 unidades 

da federação, 17 tratam do enquadramento como um instrumento da Política 

Estadual de Recursos Hídricos, sendo que em 14 delas é estabelecido que o 
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enquadramento fará parte do Plano de Recursos Hídricos. 

Algumas bacias possuem enquadramentos antigos, baseados na Portaria n° 

13/76 do Ministério do Interior ou na Resolução CONAMA n° 20/86. Esses 

enquadramentos devem ser atualizados segundo a Resolução CONAMA n° 

357/2005 e a Resolução CNRH nº 91/2008, que dispõe sobre procedimentos 

gerais para o enquadramento dos corpos de água superficiais e subterrâneos.

Na figura 3, pode-se perceber que ainda há muito a ser construído no Brasil, 

pois, poucos estados implantaram o enquadramento e, mesmo assim, a 

normatização utilizada é defasada.

Figura 3 - Enquadramento dos corpos d´água em bacias estaduais e federais e a legislação utilizada
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Fonte: ANA (2007)

Portanto, há muito a ser construído no Brasil em relação ao enquadramento 

dos corpos hídricos, principalmente por conta das peculiaridades de cada 

região brasileira. Assim, é preciso que os órgãos gestores e os Comitês de 

Bacias Hidrográficas se debrucem na realidade hídrica local e implementem 

o enquadramento dos corpos hídricos, aproveitando as experiências dos 

estados onde já houve implementação, corrigindo distorções, melhorando a 

forma de implementação e, após implantado, a eficiência do monitoramento.
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TÓPICO 3 Outorga do direito de uso dos 
recursos hídricos
OBJETIVO
•	 Identificar a importância da outorga 

como instrumento para uma gestão 
eficiente de recursos hídricos 

Aoutorga visa assegurar o controle quantitativo e qualitativo do uso da 

água, observando o direito de acesso à água e seus múltiplos usos.

Toda outorga estará condicionada às prioridades de uso estabelecidas 

nos Planos de Recursos Hídricos e deverá respeitar a classe em que o corpo 

de água estiver enquadrado e a manutenção de condições adequadas ao 

transporte aquaviário, quando for o caso. Vale salientar que toda outorga de 

uso dos recursos hídricos deverá preservar o uso múltiplo destes.

QUAIS OS CASOS EM QUE HÁ A SUSPENSÃO DA OUTORGA?

A outorga de direito de uso de recursos hídricos poderá ser suspensa 

parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo determinado, nas seguintes 

circunstâncias (Lei nº 9.433/1997):

•	 Não cumprimento pelo outorgado dos termos da outorga;
•	 Ausência de uso por três anos consecutivos;
•	 Necessidade premente de água para atender a situações de 

calamidade, inclusive as decorrentes de condições climáticas 
adversas;

•	 Necessidade de se prevenir ou reverter grave degradação 
ambiental;

•	 Necessidade de se atender a usos prioritários, de interesse 
coletivo, para os quais não se disponha de fontes alternativas;
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•	 Necessidade de serem mantidas as características de 
navegabilidade do corpo de água.

Vale salientar que a outorga não implica na alienação parcial das águas, que 

são inalienáveis, mas no simples direito de seu uso, respeitando, é claro, as 

normas de suspensão da outorga, conforme citado anteriormente.

O outorgado deve usar a água apenas para o fim para o qual foi solicitada 

a outorga e não pode comercializá-la ou dar o direito a outro, sem que essa 

transferência passe novamente por um processo de solicitação na Secretaria 

de Recursos Hídricos do seu Estado.

Os casos de uso da água que não dependem de outorga são aquelas 

destinadas a satisfazer pequenas comunidades distribuídas no meio rural e 

as derivações ou captações consideradas insignificantes, conforme vimos 

em nossa aula 1.

 A lei prevê ainda que a outorga e a cobrança pelo lançamento de esgotos não 

tratados poderiam colocar em risco o enfoque dado pela legislação ambiental 

adotada no Brasil. No entanto, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos 

(CNRH) não exime o outorgado do cumprimento da legislação ambiental 

pertinente. Algumas constituições estaduais já são mais rigorosas, as quais 

proíbem o lançamento de esgotos sem o devido tratamento aos corpos de 

água do seu domínio, como é o caso, por exemplo, da Constituição da Bahia 

(Art. 226, VII), do Ceará (Art. 265, V) e de São Paulo (Art. 208).

Na Resolução nº 58/2006 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos 

(CNRH), ficou decidido que, a cada quatro anos, a Agência Nacional de 

Águas (ANA) elaboraria um Relatório da Conjuntura dos Recursos Hídricos 

com publicação anual de informes que atualizem o seu conteúdo. O primeiro 

relatório foi publicado em 2009, que diz respeito às informações do ano de 

2007. 

Nos anos subsequentes, a ANA atualizou apenas os informes dos dados 

anuais, vindo a publicar em 2013, o novo Relatório da Conjuntura dos 

Recursos Hídricos, com dados de 2012. No entanto, não há como fazer todos 

os dados comparativos do Relatório da Conjuntura 2009 com a Conjuntura 



38 I NSTRUMENTOS  DE  GESTÃO  EM RECURSOS  H ÍDR ICOS

2013, porque foi adotada uma outra metodologia.

No primeiro relatório, a análise expressava os dados de implementação dos 

instrumentos de gestão por cada estado brasileiro. No entanto, no Relatório 

da Conjuntura 2013, os dados divulgados são priorizados por regiões 

hidrográficas brasileiras. Portanto, quando houver dado comparativo, nós 

mostraremos nesta aula. 

Pelos dados coletados pela ANA, referente à conjuntura dos recursos hídricos 

no Brasil, até 2007, a vazão outorgada total é de 3.520 m³/s. No Relatório de 

2013, os dados coletados até julho de 2012 mostravam que o Brasil já tinha 

7.439 m³/s de vazão outorgada, isso significa um aumento de 47% da vazão 

outorgada.

Outro dado interessante desse levantamento feito pela ANA é quanto à 

finalidade dos usos. Veja a figura 4.

Figura 4 – Vazão outorgada por finalidade de uso - 2007

Fonte: ANA (2009)

Pela figura 4, percebe-se que a irrigação ainda continua demandando o maior 

percentual de água, o que mostra que o Brasil precisa avançar nas técnicas 

de utilização da irrigação que economizem água.

Dos estados que enviaram seus números e contribuíram para a consolidação 

do relatório sobre a Conjuntura dos Recursos Hídricos, a tabela 3 mostra a 

distribuição das vazões por estado da federação. 
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Tabela 3 – Distribuição das Vazões por Estado Brasileiro - 2007

Estado
Abastecimento 

público 
m³/s

Indústria
m³/s

Irrigação
m³/s

AL 2,07 3,05 18,92

BA 69,2 8,02 196,29

CE 29,98 1,69 32,02

DF 3,12 1,75 4,43

ES 0,79 1,80 14,02

GO 19,53 19,30 118,65

MT 0,45 0,00 0,00

MG 79,50 53,55 278,88

PB 10,28 1,46 8,72

PR 44,91 13,78 14,53

PE 10,90 8,83 4,47

PI 4,67 0,01 0,17

RN 3,70 3,72 28,99

RS 24,08 6,78 308,35

RO 4,0 0,12 0,00

SP 566,53 210,09 182,26

SE 3,22 1,07 1,22

TO 2,42 0,25 99,16

Fonte: ANA (2009)

Na tabela 3, nos itens grifados, percebe-se que no caso de abastecimento 

público, os estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Paraná e Ceará são 

os que mais investiram nessa área. 

No caso da indústria, o maior consumo de água na indústria está nos estados 

de São Paulo e Minas Gerais que são conhecidos como grandes parques 

industriais. Por outro lado, a irrigação se destaca mais no Rio Grande do Sul, 

seguido por Minas Gerais, Bahia, São Paulo e Goiás. 

No levantamento da Conjuntura dos Recursos Hídricos do Brasil de 2013, há 

um comparativo das outorgas emitidas de 2004 a julho de 2012, conforme 

a tabela 4.
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Tabela 4 – Comparativo de Outorgas emitidas 2004 e 2012

Tipo de uso 2004 Até julho de 2012

Águas subterrâneas 21.874 93.001

Águas superficiais 73.233 111.606

Total 95.107 204.607

Fonte: ANA (2013)

O levantamento das outorgas é um importante instrumento de gestão para 

os gestores públicos que podem utilizá-lo para verificar quais os tipos de 

usos estão sendo mais requisitados, quais as fontes mais exigidas, entre 

muitas outras informações. A partir desse levantamento, é possível elaborar 

estratégias para buscar a eficiência hídrica.
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TÓPICO 4 Cobrança pelo uso da água

OBJETIVO
•	 Conhecer a operacionalidade da 

cobrança para a sustentabilidade 
do sistema de gestão de recursos 
hídricos 

A cobrança visa reconhecer a água como um bem de valor econômico, 

estimular o seu uso racional e gerar recursos financeiros para a 

preservação e recuperação das bacias hidrográficas.

Em 2002, tendo em vista que cabia ao Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos, segundo o art. 35 do inciso X, da Lei nº 9.433 de 8 de janeiro de 

1997, estabelecer os critérios gerais para a cobrança pelo uso dos recursos 

hídricos, ele resolve instituir a Câmara Técnica Permanente de Cobrança pelo 

Uso de Recursos Hídricos através da Resolução nº 21 de 14 de março de 

2002. Assim, cabe a essa Câmara Técnica: 

•	 Propor critérios gerais para a cobrança pelo uso dos recursos 
hídricos;

•	 Analisar e sugerir diretrizes complementares para a implementação 
e aplicação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos;

•	 Propor ações conjuntas para a integração e otimização de 
procedimentos entre as instituições responsáveis pela cobrança;

•	 Analisar os mecanismos de cobrança e os valores sugeridos 
pelos Comitês de Bacias Hidrográficas. 

A essa Câmara cabe analisar todos os pedidos de mudança na tarifa de 

cobrança das bacias hidrográficas federais e também sugerir critérios gerais 

para a cobrança pelo uso de recursos hídricos em todo território nacional. 
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Na análise da conjuntura dos recursos hídricos feita pela Agência Nacional de 

Águas em 2007, revela-se que na distribuição da cobrança por setor de uso, 

conforme a figura 5, o maior valor cobrado recai sobre o saneamento (49,7%), 

seguido pela indústria (48,8%), ficando os demais setores somados em 1,3%.

Figura 5 – Valores de cobrança por setor – 2007

Fonte: Fonte: ANA (2009)

Se confrontarmos esses dados com a figura 4, percebemos que a irrigação 

tem outorgado 51,4% de todas as vazões, no entanto, é o saneamento e a 

indústria que mantém o sistema de recursos hídricos através da cobrança.



43

TÓPICO 5 Sistema de Informações 
de Recursos Hídricos
OBJETIVO
•	 Conhecer a operacionalidade da 

cobrança para a sustentabilidade 
do sistema de gestão de recursos 
hídricos

O Sistema de Informações de Recursos Hídricos é constituído pela 

coleta, tratamento, armazenamento, recuperação e disponibilização 

de informações sobre recursos hídricos e fatores intervenientes na 

gestão desses recursos.

Para que seja montado um bom Sistema de Informações, é preciso que haja 

uma base de dados, uma infraestrutura computacional, subsistemas, uma 

plataforma de integração e recursos humanos e organizacionais para que o 

Sistema de Informações funcione. Veja melhor na ilustração da figura 6:
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Figura 6 – Funcionamento do Sistema de Informações

Fonte: DEaD/IFCE

O Conselho Nacional de Recursos Hídricos através da Resolução nº 13, de 25 

de setembro de 2000, considerando a necessidade de serem estabelecidas 

diretrizes para a implementação do Sistema Nacional de Informações sobre 

Recursos Hídricos e tendo em vista que esse instrumento de gestão visa 

dar suporte ao funcionamento do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos, resolveu então que seria de responsabilidade da Agência 

Nacional de Águas (ANA) coordenar os órgãos e entidades federais, cujas 

atribuições fossem relacionadas com a gestão de recursos hídricos, mediante 

acordos e convênios, visando promover a gestão integrada das águas e, 

em especial, a produção, consolidação, organização e disponibilização à 

sociedade das informações e ações referentes:

•	 à rede hidrométrica nacional e as atividades de hidrologia 
relacionadas com o aproveitamento de recursos hídricos;

•	 ao sistema de avaliação de outorga em todo território nacional;
•	 ao sistema de avaliação e concessão das águas minerais;
•	 ao sistema de coleta de dados da Rede Nacional de Meteorologia;
•	 ao sistema de informações dos setores de usuários;
•	 ao sistema nacional de informações sobre meio ambiente;
•	 ao sistema de informações sobre sistema costeiro;
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•	 aos projetos de pesquisa relacionados com recursos hídricos; 

No sistema de informações, o Brasil tem uma série de dados que são 

fundamentais para conseguir a eficiência de um sistema de gestão de recursos 

hídricos. A partir desses dados, indicadores podem ser gerados para apontar 

o cenário onde queremos chegar. Sem informação não há gerenciamento 

nem desenvolvimento sustentável. 

Na figura 7, pode-se observar como estava a implantação do Sistema de 

Informação em cada estado brasileiro, logo que a Agência Nacional de Águas 

começou a coletar os primeiros dados em 2007 na sua primeira edição da 

Conjuntura de Recursos Hídricos do Brasil. 

Figura 7 - Sistema de Informações nos Estados Brasileiros - 2007

Fonte: ANA (2009)

Na figura 7, percebe-se que ainda havia muito que avançar na implementação 

desse instrumento de gestão, pois, até 2007, quase metade dos estados 

brasileiros ainda não havia implementado seu Sistema de Informação.

Atualmente, o Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos 

(SNIRH) está estruturado no site da Agência Nacional de Águas. Nele, há um 



46 I NSTRUMENTOS  DE  GESTÃO  EM RECURSOS  H ÍDR ICOS

amplo sistema de coleta e armazenamento de informações sobre recursos 

hídricos, os quais ajudam os gestores na tomada de decisão. Nesse portal, 

estão disponíveis o Sistema de Monitoramento Hidrológico (telemetria), o 

Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos, mapas de outorga, 

de domínio da água, da gestão de recursos hídricos no Brasil, entre muitas 

outras informações importantes para uma gestão eficiente. 

Percebeu como a política de água não pode ser dissociada das políticas 

de desenvolvimento socioeconômico, ou seja, que ela não pode ser tratada 

sem associação com o conjunto de políticas públicas? Exemplos de políticas 

importantes de serem integradas: de gestão de águas juntamente com a de 

energia, economia, saúde e gestão ambiental. 

Portanto, é de fundamental importância que a aplicação dos instrumentos 

de gestão em cada estado brasileiro consolide nosso modelo de gestão de 

recursos hídricos e se integre com a aplicação de outras políticas públicas 

relativas ao suprimento da questão da água nos estados brasileiros. 

A gestão de recursos hídricos em todos os estados brasileiros tem um grande 

desafio que é mudar a mentalidade cultural que nos assola. De uma parte, a 

sociedade vê a água como “de ninguém”, portanto, é coisa pública. Já em 

outros países, como por exemplo, no norte da Europa, a cultura de lá privilegia 

o patrimônio comum, portanto, há uma mentalidade de que a gestão deve ser 

comunitária. 

Uma gestão de recursos hídricos para ser bem-sucedida passa 

fundamentalmente por uma visão de que a água deve ser gerida de forma 

compartilhada, visando o bem comum. 
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